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Kršitve človekovih pravic na Kitajskem, zlasti primer Liu Xiaobao
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2010 o kršitvah človekovih pravic 
na Kitajskem, zlasti v primeru Liu Xiaobaa 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kitajski, zlasti tiste z dne 13. decembra 2007 o 
vrhu EU-Kitajska in dialogu med EU in Kitajsko o človekovih pravicah ter tiste z dne 26. 
novembra 2009 o Kitajski: pravice manjšin in izvajanje smrtne kazni,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2007 o poteku dialoga o človekovih 
pravicah in o posvetovanju o človekovih pravicah s tretjimi državami,

– ob upoštevanju izjav predsedstva v imenu Evropske unije z dne 19. decembra 2008 o Listini 
2008 in prijetju zagovornikov človekovih pravic,

– ob upoštevanju vrha EU-Kitajska, ki je potekal maja 2009 v Pragi,

– ob upoštevanju izjav predsedstva v imenu Evropske unije o kazenskem pregonu Liu 
Xiaobaa z dne 26. junija 2009 in 14. decembra 2009,

– ob upoštevanju seminarja EU-Kitajska z dne 18. in 19. novembra 2009 in dialoga med EU 
in Kitajsko o človekovih pravicah z dne 20. novembra 2009,

– ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 13. junija 2008 o usmrtitvi 
Akmala Sheikha z dne 29. decembra 2009,

– ob upoštevanju člena 122(5) svojega poslovnika,

A. ker je bil 8. decembra 2008 za uglednega aktivista za človekove pravice, izobraženca in 
soavtorja Listine 2008 Liu Xiaobaa, odrejen „nadzor na domu“, to je oblika pridržanja pred 
sojenjem, ki lahko traja do šest mesecev, ne da bi bila izdana obtožnica, na nerazkriti 
lokaciji v Pekingu,

B. ker je bil Liu Xiaobao 23. junija 2009 aretiran, naslednjega dne pa obdolžen „hujskanja k 
zrušenju državne oblasti“ v skladu s členom 105 kazenskega zakonika, 

C. ker je Liu Xiaobao eden od 303 podpisnikov Listine 2008, peticije, ki poziva k ustavnim 
reformam, demokratizaciji in varovanju človekovih pravic, ki jo je kasneje podpisalo več 
kot 10.000 kitajskih državljanov,

D. ker je bil Liu Xiaobao 25. decembra 2009 na prvi občinski enoti ljudskega 
drugostopenjskega sodišča v Pekingu spoznan za krivega hujskanja k zrušenju državne 
oblasti in obsojen na 11 let zapora in ker je vlada obsodbo utemeljila z njegovo vlogo pri 
pripravi in podpisu Listine 2008 in s šestimi razpravami, objavljenimi med letoma 2005 in 
2007, v katerih je kritiziral kitajsko vlado,

E. ker so Liujeva žena in uslužbenci približno 12 veleposlaništev v Pekingu zaprosili, da bi bili 
prisotni na sojenju, vendar so jim zavrnili dostop do sodne dvorane, 



F. ker je odločitev sodišča izzvala široko neodobravanje domačih avtorjev spletnih dnevnikov, 
mednarodnih skupin civilne družbe in tujih vlad, Liu Xiaobao pa se je pritožil na razsodbo
sodišča,

G. ker nekdanjemu češkemu predsedniku Vaclavu Havlu, ki je nameraval pozvati k izpustitvi 
Liu Xiaobaa, ni bil dovoljen dostop do veleposlaništva Ljudske republike Kitajske v Pragi,

H. ker kitajske oblasti niso prisluhnile večkratnim pozivom EU in ene njenih članic, naj se 
smrtna obsodba, ki je bila izrečena Akmalu Sheikhu, spremeni,

I. ker je pred nekaj dnevi neki kitajski uradnik prvič priznal, da je izginil aktivist za človekove 
pravice in nominiranec za Nobelovo nagrado Gao Zhiseng, 

J. ker so se decembra 2009 na Kitajskem zvrstili drugi primeri kršitve človekovih pravic, na 
primer nadlegovanje članov foruma za človekove pravice Guizhou, da bi jim preprečili 
izvajanje načrtovanih dejavnosti za počastitev dneva človekovih pravic, ter pretep in 
trpinčenje poročevalca in nekdanjega vodje shangdonske podružnice časopisa Fazhi 
Morning Post Qi Choghuaia, medtem ko je bil priprt,

K. ker so 1. oktobra pred skorajšnjo 60. obletnico države kitajske oblasti povečale nadzor, 
nadlegovanje in zapiranje aktivistov, da bi jim preprečili postavljanje vprašanj o človekovih 
pravicah, in ker so po besedah organizacije Amnesty International ob tej priložnosti začeli 
izvajati različne oblike nadzora nad stotinami aktivistov in oporečnikov ali jih priprli, 

L. ker je aprila 2009 Ljudska republika Kitajska predložila Združenim narodom dokument v 
podporo svoji kandidaturi v Svetu za človekove pravice, v katerem je trdila, da je zavezana 
promociji in varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin kitajskega ljudstva;   

M. ker so 13. januarja 2010 pri Googlu sporočili, da nameravajo prenehati sodelovanje s 
sistemom izvajanja internetne cenzure na Kitajskem, kot vzrok pa navedli sofisticirane 
kibernetske napade na Googlove računalniške sisteme, o katerih so sumili, da izvirajo iz 
Kitajske, naperjeni pa so bili delno na uporabniške račune aktivistov za človekove pravice 
pri Gmailu,

N. ker je EU največja trgovinska partnerica Kitajske in največja vlagateljica na Kitajskem, 
medtem ko je Kitajska druga največja trgovinska partnerica EU, in ker so trgovinski in 
gospodarski odnosi zasenčili vprašanje demokratičnih reform, spoštovanja človekovih 
pravic in načel pravne države,

O. ker je dialog o človekovih pravicah med EU in Kitajsko, vzpostavljen leta 2000, doslej 
prinesel zanemarljive rezultate, in ker je pomanjkanje rezultatov tudi posledica neusklajene 
in neučinkovite skupne zunanje politike EU do Kitajske;

1. poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Liu Xiaobaa in izraža solidarnost z njegovimi 
miroljubnimi dejavnostmi in pobudami za demokratične reforme in varovanje človekovih 
pravic; ostro obsoja sodno nadlegovanje, katerega žrtev je bil; 

2. obenem izraža solidarnost s tistimi Kitajcev, ki so odkrito izrazili nezadovoljstvo z obsodbo 
Liu Xiaobaa;

3. poziva oblasti Ljudske republike Kitajske, naj spoštujejo zaveze, ki so jih sprejele pred 



Svetom za človekove pravice, ter ravnajo v skladu z določbami Deklaracije Združenih 
narodov o človekovih pravicah, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 9. 
decembra 1998; 

4. poziva LR Kitajsko, naj zagotovi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
poziva k ratifikaciji Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; 

5. obžaluje, da je Kitajska v okviru postopka univerzalnega periodičnega pregleda za leto 2009 
zavrnila vsa priporočila držav članic Združenih narodov, ki so se nanašala na svobodo 
izražanja in združevanja, neodvisnost sodstva, jamstva za pravne poklice, zaščito 
zagovornikov človekovih pravic, pravice etničnih manjšin, odpravo smrtne kazni, odpravo 
prevzgoje s prisilnim delom, prepovedjo mučenja, svobodo medijev in učinkovito 
odpravljanje diskriminacije,  

6. najostreje obsoja usmrtitev Akmala Sheikha in ponovno izraža svojo brezpogojno in 
dolgoletno nasprotovanje uporabi smrtne kazni v vseh okoliščinah; je prepričan, da je 
odprava smrtne kazni v vseh državah sestavni del spoštovanja človekovih pravic in 
varovanja človekovega dostojanstva; 

7. pozdravlja namen odgovornih pri Googlu, da preneha sodelovati s kitajskimi oblastmi pri 
filtriranju in cenzuriranju internetnih vsebin, ter poziva vse ostale družbe, naj sledijo 
njihovemu zgledu; poziva Ljudsko republiko Kitajsko, naj v celoti spoštuje svobodo 
izražanja na internetu; izraža solidarnost s kitajskimi uporabniki interneta, ki bodo najbolj 
prizadeti zaradi načrtovanega odhoda Googla; 

8. poudarja, da je kitajska vlada aprila 2009 objavila prvi nacionalni akcijski načrt za 
človekove pravice (2009–2010), katerega namen je izboljšanje varstva človekovih pravic, 
zaščitita pred samovoljnim pridržanjem, prepoved izsiljevanje priznanj z mučenjem in 
zagotovitev pravičnega in javnega sojenja;

9. poudarja, da so podatki o človekovih pravicah na Kitajskem še vedno vzrok za zaskrbljenost 
in poziva Svet in Komisijo, naj primer Liu Xiaobaa obravnavata na naslednjem vrhu EU-
Kitajska; jemlje na znanje prejšnje dialoge o človekovih pravicah s Kitajsko in dialog med 
EU in Kitajsko o človekovih pravicah z dne 20. novembra; vztraja pri nujnosti strogega 
spremljanja dogajanja med takšnimi dialogi, da se zagotovi izvajanje priporočil; 

10. poudarja, da je treba začeti celovito oceno dialogov o človekovih pravicah med EU in 
Kitajsko ter jih okrepiti; poziva, naj se na teh dialogih sistematično sprožajo primeri, v 
katere so vpleteni zagovorniki človekovih pravic, ter opozarja na zaporno kazen prejemnika 
nagrade Saharova Hu Jie ter nadlegovanje njegove žene Zeng Jinyan; 

11. meni, da mora razvoj gospodarskih odnosov s Kitajsko spremljati učinkovit političen 
dialog, in zahteva, naj bo spoštovanje človekovih pravic sestavni del novega okvirnega 
sporazuma, o katerem pravkar potekajo pogajanja s Kitajsko;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici Unije za 
zunanjo in varnostno politiko, predsedniku Sveta Evropske unije, Komisiji in predsedniku, 
predsedniku vlade in Nacionalnemu ljudskemu kongresu Ljudske republike Kitajske.


